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co to jest geoinformatyka?



Czytaj! Dużo czytaj! 

To najlepsza forma buntu, jaką masz. 

Otwartego umysłu nie zabierze ci nikt.

/ks. Paweł Antkiewicz/



geografia

Atlas geograficzny. Szkoła podstawowa kl. 5-8. Nowa Era,2019

http://www.ifitweremyhome.com/compare/PL/CV
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Atlas-geograficzny%5bSP%5d%5bkl_5-8%5d%5bpr_2019%5d/


informatyka

Lubię to 7. Nowa Era, 2017

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=1


cechy mapy

odwzorowanie

skala

symbolizacja
generalizacja

http://www.ifitweremyhome.com/compare/PL/CV


pomiary na mapie

http://www.ifitweremyhome.com/compare/PL/CV


dlaczego skala musi być odpowiednia?



generalizacja (mapa ścienna)



generalizacja (atlas kieszonkowy)



odwzorowania kartograficzne 

https://thetruesize.com/


odwzorowanie jest ważne!

thetruesize.com

https://bramus.github.io/m

ercator-puzzle-redux/ 

https://thetruesize.com/
https://bramus.github.io/mercator-puzzle-redux/


Atlas geograficzny. Szkoła podstawowa kl. 5-8. Nowa Era,2019

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Atlas-geograficzny%5bSP%5d%5bkl_5-8%5d%5bpr_2019%5d/


symbolizacja (bardzo dawno)



symbolizacja (dawno)



techniki drukowania

wzgórze 
symbolizacja (dziś)

Fragment mapy topograficznej 1:50 000, Zakład Kartografii 2013
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nie tylko Ziemia!
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nie zawsze płaska!
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nie tylko statyczna!

Praca dyplomowa magisterska, Aneta Domańska, 2018



4 wymiary przestrzeni geograficznej

NATS 2014

https://youtu.be/a8CQ29yWvZI
https://www.nats.aero/


nie zawsze graficzna!





modelowanienajczęściej cyfrowa...



GIS – Interconnecting Our World
Jack Dangermond

Sesja otwarcia konferencji użytkowników ESRI 2020

https://youtu.be/MvyOQoiHAqU


Geospatial Revolution na kanale Mapowanie świata 

https://youtube.com/playlist?list=PLPZSC2FtnMupq8YevfBd2jLSlFsZpXEAk


systemy informacji geograficznej





bazy danych geograficznych



bazy danych geograficznychwizualizacja bazy danych geograficznych



wizualizacja rzeźby terenu

Atlas geograficzny. Szkoła podstawowa kl. 5-8. Nowa Era,2019

http://www.ifitweremyhome.com/compare/PL/CV
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Atlas-geograficzny%5bSP%5d%5bkl_5-8%5d%5bpr_2019%5d/


numeryczne modele powierzchni



modelowanie kartograficzne

odbiorca

baza danychmodel analityczny

model graficzny obraz

rzeczywistość krajobraz



dawne techniki pomiarowe



Global Positioning System



lokalizacja satelitarna



teledetekcja satelitarnaQuickBird PAN – obraz panchromatyczny o rozdzielczości 61x61 cmQuickBird PAN+MS – obraz o podwyższonej rozdzielczości 61x61 cm



pozyskiwanie danych – skaning laserowy

mmedia/Poleć nad Warszawą z GUGiK-iem.mp4


prezentacje kartograficzne => geoprezentacje



integracja: mapa topograficzna + obraz satelitarny



Wykład 9: serwisy geoinformacyjne slajd 44 z 20

mapa hipsometryczna + cieniowanie



GoogleMapsmashup: obraz satelitarny + znaki



GoogleMaps



GoogleMaps



48 / 29

Jak wyznaczyć trasę z LA do Tokyo?

Używać?

Nie używać?

Używać, ale z głową!

https://www.google.pl/


Open Street Map

https://www.openstreetmap.org/


przykład współpracy użytkowników serwisu



kartografia społecznościowa



integracja czasowa: mapy dawnehgis.cartomatic.pl

http://hgis.cartomatic.pl/


infrastruktura informacji przestrzennej 

mapy.geoportal.gov.pl

https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html




geoprzeglądarka: Google Earth



geoprzeglądarka: ArcGIS Explorer



geoprzeglądarka: ArcEarth

https://www.arcgis.com/


wzbogacanie rzeczywistości (augmented reality) 

layar.com

mmedia/Layar - Impactful Augmented Reality in Your Everyday Life.flv
https://www.layar.com/


facebook.com/

KonkursGeoinformatyczny

https://www.facebook.com/KonkursGeoinformatyczny

